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een blijvend veilige basis creërenervaringen verwerken en aan de toekomst bouwen
BLIJVENDE VEILIGHEIDDIRECTE VEILIGHEID 

geweld en onveilig gedrag stoppen

Blijvende veiligheid  
voor alle gezinsleden 
Is je gezin bij Blijvend Veilig aangemeld? Dan zijn er zorgen  
over de veiligheid bij jullie thuis. Blijvend Veilig is een team 
waarin hulpverleners samenwerken. Zij verwijzen jullie niet 
door en weten wat nodig is en het beste werkt om voor directe 
én blijvende veiligheid te zorgen. Ieder gezinslid van 0 tot 100 
wordt gehoord en geholpen. Vaste hulpverleners blijven bij 
jullie tot het thuis weer blijvend veilig is.

Directe én blijvende veiligheid
We werken samen met jullie aan directe veilig-
heid: we zorgen dat het geweld stopt en helpen 
bij problemen met geld en huisvesting. Daar-
voor werken we samen met jullie netwerk in  
de buurt en dat van ons. We kijken verder en 
pakken ook persoonlijke en relatieproblemen 
aan. Zeker als die erg moeilijk en hardnekkig 
zijn. Zodat iedereen thuis weer blijvend veilig 
kan zijn.  

 Blijvende veiligheid voor ieder  

gezinslid van 0 tot 100 jaar.

Voor ieder gezinslid
Ieder gezinslid wordt gehoord en geholpen: onze 
hulpverleners luisteren naar iedereen. Jijzelf, je 
(ex-)partner, je kinderen, je ouders. Want het is 
thuis pas echt veilig, als iedereen zich veilig voelt.

Vertrouwde gezichten
Je wordt niet doorverwezen. Vaste hulpverleners 
die jullie helpen, blijven naast jullie staan zolang 
dat nodig is. Zij ondersteunen jullie, luisteren goed 
en werken met jullie aan een stevige relatie. Zo 
groeit het vertrouwen in elkaar en in de toekomst.

Op maat
Onveiligheid heeft veel gezichten: huiselijk geweld, 
misbruik, verslaving, zware geldproblemen, ver-
waarlozing. Omdat elke situatie anders is, bieden 
we elke keer ook hulp op maat. Blijvend Veilig 
zoekt naar de beste manier om jullie te helpen. 
Veiligheid van kinderen staat hierbij altijd voorop.

HULP OP MAAT
we zoeken naar de beste manier om jullie te helpen


